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Exodus 2:1-10Mozes wordt geboren
Maar we gingen niet naar oma. We gingen 
naar de rivier. En in het mandje zat geen 
brood. In het mandje lag mijn broertje.
Ik hielp mama. Ik keek of er niemand 
was. En toen het veilig was, stapte mama 
het water in. Ze zette het mandje in de 
rivier, tussen het riet. En toen stapte ze 
het water weer uit en ging naar huis. 

Ik ging niet mee terug. Ik kon het niet. 
Ik wilde bij mijn broertje blijven. Ik wilde 
weten wat er zou gebeuren. Ik verstopte 
me tussen het riet. En toen hoorde ik 
stemmen. 
Er kwamen vrouwen aan. Het waren niet 
zomaar vrouwen die de was kwamen 
doen in de rivier, of die water kwamen 
halen. Het waren de prinses en haar 
slavinnen, die een bad wilden nemen. 
Ze stapten het water in, vlak bij de plek 
waar mijn broertje in zijn mandje lag. 
En toen hoorde ik hem huilen, mijn 
broertje. Ik schrok vreselijk! Ik wilde het 
water in rennen, mijn broertje oppakken, 
hem net zo lang wiegen tot hij stil zou zijn. 
‘Hé!’ hoorde ik de prinses zeggen. ‘Haal 
dat mandje eens uit het water! Kijk 
nou, een baby! Ach, een jongetje. Een 
Israëlitisch jongetje. Wat een lie!e. Stil 
maar, jochie, stil maar.’ 
‘Hij heeft honger,’ zei één van de 
slavinnen. Ze kwamen met z’n allen het 

water uit. De prinses had mijn huilende 
broertje in haar armen. 
Ineens wist ik wat ik moest doen. Ik 
liep naar de prinses toe en maakte een 
buiging. ‘Prinses,’ zei ik. ‘Zal ik iemand 
halen die het kindje melk kan geven?’
Mijn hart klopte in mijn keel, zo 
spannend vond ik het. 
De prinses zei: ‘Ja, heel graag. Doe dat 
maar. Als je iemand kent…’
Ik rende naar huis. Ik gooide de deur 
open. ‘Mama!’ zei ik. ‘Mama, kom snel! 
De prinses heeft onze baby gevonden, 
en ze zoekt een moeder die hem melk 
kan geven.’ 
Ik heb mama nog nooit zo blij zien kijken. 
Ze sprong op en rende met me mee naar 
de rivier. 
‘Kijk, mama,’ zei ik. ‘Hier is de baby. Hij 
heeft honger.’ 
‘Ach,’ zei mama. 
‘Zou u dit jongetje alstublieft te drinken 
kunnen geven?’ zei de prinses. ‘Ik heb 
hem gevonden. Ik houd hem. Maar ja, ik 
kan hem natuurlijk geen melk geven.’
‘Ik wel,’ zei mama. ‘Dat wil ik best doen.’
‘Ik zal u betalen,’ zei de prinses. ‘En ik 
noem hem Mozes. Dat betekent: ik heb 
hem uit het water gehaald.’ 
‘Mozes… wat een mooie naam,’ zei 
mama. En ze nam mijn broertje in haar 
armen en gaf hem te drinken. 
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Wat hiervoor gebeurde 
Het Aejbelboek Genesis eindigt met 
de dood van Jozef. Als hij dood 
is, komt er in Egypte een nieuwe 
farao die niet meer weet wie Jozef 
was, en wat hij gedaan heeft om de 
hongersnood te voorkomen. Omdat 
de Israëlieten een heel groot volk 
worden, laat de farao hen hard voor 
hem werken. Maar het volk wordt 
groter en groter, en daarom besluit 
de farao dat voortaan alle jongetjes 
in de Nijl gegooid moeten worden 
als ze geboren zijn. 

De geboorte van Mozes
Een vrouw redt haar zoon
Een man uit de stam Levi trouwde met 
een vrouw uit dezelfde stam. Zij werd 
zwanger en ze kreeg een zoon. Toen 
ze zag hoe mooi hij was, verstopte ze 
hem. Drie maanden lang hield ze hem 
verborgen.
Toen de vrouw haar zoon niet langer kon 
verbergen, pakte ze een rieten mand. 
Die maakte ze waterdicht, en ze legde 
het kind erin. Daarna zette ze de mand 
in de rivier de Nijl, tussen het riet. De zus 

van het jongetje bleef in de buurt. Want 
ze wilde zien wat er verder met hem zou 
gebeuren.

Het kind wordt gevonden
Even later kwam de dochter van de farao 
naar de Nijl. Ze ging een bad nemen in 
de rivier, terwijl haar slavinnen langs de 
kant heen en weer liepen. Opeens zag 
ze de mand tussen het riet. Ze liet hem 
halen door een slavin. Toen ze de mand 
opendeed, zag ze het kind. Het jongetje 
huilde, en de dochter van de farao kreeg 
medelijden. ‘Ach,’ zei ze, ‘het is een 
Israëlitisch jongetje.’
Toen kwam de zus van het jongetje 
eraan. Ze zei: ‘Zal ik een Israëlitische 
vrouw zoeken die het kind de borst kan 
geven?’ ‘Ja,’ zei de dochter van de farao, 
‘doe dat maar.’
Het meisje ging haar moeder halen. De 
dochter van de farao zei tegen de moeder: 
‘Neem dit kind mee en voed het voor me. 
Ik zal u ervoor betalen.’ De moeder nam 
haar kind mee en voedde het.
Toen het jongetje groot genoeg was, 
bracht de moeder hem naar de dochter 
van de farao. Die adopteerde het kind en 
ze gaf hem een naam. Ze noemde hem 
Mozes. Ze zei: ‘Ik heb hem uit het water 
gehaald.’


